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Az 1995-ben telepített bátori precí
ziós öntöde -  köszönhetően a fo
lyamatos fejlesztéseknek -  ma 
már 40, zömmel helybeli lakosnak 
ad munkát, de járnak át dolgozni 
a szomszédos Hevesaranyosról és 
Egerbocsról is. Az öntöde ilyenfor
mán a település legnagyobb mun
kaadójának számít. Bár Bátorban 
még így is 10-11 százalékos a 
munkanélküliség, aki dolgozni 

' akar -  mutatott rá Sánta István 
polgármester -, az talál magának 
munkát. Sallai Györgytől, az öntö
de tulajdonosától ugyanakkor 
megtudtuk azt is: tervezi egy má
sik, nagyobb öntöde telepítését is, 
ahol további 50-60 főt tud majd al
kalmazni. Ezen üzem beindítása 
már „csak” a piaci igények függvé
nye -  tette hozzá Sallai György. - 
Ez egyben azt is jelenti -  vette át a 
szót a polgármester -, hogy a helyi 
munkahely-igényeket sikerül, si
kerülhet kielégíteni, ám attól tar
tok, az egyébként igen magas 
munkanélküliségi mutató ezzel 
együtt sem csökkenthető már je
lentősen.

Az öntödetulajdonost ugyan
akkor több szempontból is dicsé
ret illeti, hiszen -  húzta alá a pol
gármester -  olyan aktív közsze
replő, aki mindenben segíti a fa
lut, az önkormányzatot, támogat
ja a közösségi rendezvényeket. 
Sánta István szerint az is példaér
tékű, ahogy az öntöde környékét 
rendbe hozta, s a szemnek is tet
szetős módon építi a környezetét.

Ekképp talán nem is véletlen, 
hogy a közelmúltban éppen 
Sallai György vette, vehette át a 
„lerobbant” állapotban lévő mű
emlék panzió üzemeltetését, 
amelyet a remények szerint egy

re inkább sikerül a fellendülő 
idegenforgalomba bevonni. M i
ként elhangzott, elsősorban a va
dászturizmusban érdekeltekre 
számítanak, hiszen Bátor kör
nyékén ideális viszonyokat talál
hatnak az ezen szenvedély iránt 
hódolók. A vadászok mellett 
ugyanakkor másokat is várnak, 
ezért az Alföldön is hirdetik a 
panziót, s úgy tűnik, nem hiába: 
az ott élők szintén fokozott ér
deklődést mutatnak az itteni le
hetőségek iránt.

Fe jlesztenék  
a  tehenészete t

Az úgynevezett „kis-bátori” ré
szen, az egykori téesz-telep tehe
nészetén működik a 
Varga és Társai Kft., 
amely -  m int a?t 
Melegh Attilától, az 
Egertejnek beszállí
tó vállalkozás társ
tu la jdonos-ügyve
zetőjétől megtud
tuk -  jelenleg 110 te
henet tart. Fejleszté
si elképzelésekben 
itt sincs hiány: a te
lep 300 jószág tartá
sára alkalmas, ám a 
technikai adottsá
gok optimális k i
használásához kül
ső tőke bevonását is 
szükségesnek látják 
a tulajdonosok. A 
cég az állattartás 
mellett földműve
léssel is foglalkozik:
60 hektárt bérelnek, 
amelyet -  a föld gyenge adottsá
gai miatt -  főleg legelőként hasz
nálnak, emellett némi lucernát 
termesztenek benne.

Lakóparkba várják a városiakat
A gyönyörű környezetben fekvő 
településen négy évvel ezelőtt 
még tizennégy lakást kínáltak el
adásra, ma viszont csupán két- 
három ház vár új tulajdonosra.
Az ingatlanárak is emelkedtek, 
egy kis parasztház két és fél, 
háromillió forint körül vásárol
ható meg, a közművesített telke
ket hatszázezer forintért értéke
síti az önkormányzat -  tudtuk meg Sánta István 
polgármestertől, aki büszke arra, hogy nincs fogyó
ban a kisközség népessége. Ez természetesen ösz- 
szefügg azzal, hogy Bátorban még korábban kiépí
tették valamennyi közművet. A falu központjában 
2000-ben -  helyi kivitelezők munkájának eredmé
nyeként -  millenniumi emlékparkot avattak. Ját
szóterét alakítottak ki, a megyei területfejlesztési ta
nács támogatásával korszerűsítették a fűtést a falu
házban, az orvosi rendelőben, a szolgálati lakás-

Az egyetlen oktatási intézmény az óvoda. Festett képek a falakon.

ban. A napokban történt meg a település belterüle
tén az összességében 34 millió forintért -  7 és fél 
m illió forint önerővel -  felújított utak műszaki át
adása. Az önkormányzat idén még pályázni kíván a 
tulajdonában lévő utak helyrehozatala érdekében

is a területfejlesztési tanácshoz. Ami pedig a továb
bi terveket illeti: a község által megvásárolt régi 
postaépületbe szeretnék költöztetni az ifjúsági klu
bot, a konditermet és az ahhoz tartozó öltözőt. 
Ezek mai helyén -  a volt pártházban -  idősek nap
közi otthona működik majd. A telente a megye- 
székhelynél 5-7 fokkal is hidegebb időjárású, he
gyek közötti településen a polgármester elképzelé
sei szerint k i lehetne alakítani egy sípályát is egy 
északi, szélmentes oldalon, Eger közelségére épít
ve. Sajnos egyelőre a tanulmányterv elkészítéséhez 
szükséges 7-8 m illió forint sem áll rendelkezésre. 
Kimérték már viszont azokat a telkeket, amelyek le
endő tulajdonosai egy lakóparkban élhetnek. Bá
torba a városból kitelepülőket is várják. A tervek 
szerint a lakópark mellett egy tavat is létesítenek.

A bátori születésű, Franciaországban, Párizsban 
élő szobrászművészt, Dallos Miklóst tavaly díszpol
gárrá avatták a községben. Az idős alkotó felaján
lotta, hogy meglévő műveit Bátornak ajándékozza. 

Ennek nyomán az önkormányzat akként 
döntött, hogy egy időközben már megvá
sárolt ingatlanban múzeumot alakítanak 
ki. Ide kerülnek azok az alkotások is, 
amelyeket Dallos Miklós barátai ajánlot
tak fel. A múzeumra építve egy nyári al
kotóműhely működtetésének gondolata 
is felmerült.

Meier Tibor falugondnok, könyvtáros 
lapunk érdeklődésére elmondta: bejegy
zés alatt áll az új, Bátor Községért Alapít
vány, amely közalapítványként termé
szet- és környezetvédelemmel, az ifjúság
gal és a sporttal foglalkozik majd. Egyéb
ként a faluban, ahol három és fél éve nyi
tották újra a könyvtárat és a faluházat, kö
zel ötezer kötetes bibliotéka működik. 
Ezt rövidesen számítógépes teremmel kí
vánják bővíteni.

A bátori önkormányzat egyetlen oktatá
si intézménye az óvoda, ahová tizenkét 
gyerek jár egy összevont csoportba. A kel
lemes környezet megteremtésében sokat 
segített Kelemenné Tóth Mária, aki a Mici

mackó című mesét idéző képeket festett a régi épület 
belső falaira. Az óvoda most pályázott az eszközök 
felújítása érdekében mintegy egymillió forintra a He
ves Megyei Közoktatási Közalapítványhoz.
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Polgármester:
Sánta István 

Alpolgármester:
Pallagi Bemát 

Képviselő-testület tagjai:
Barna Tamás, Ficzere 
Zoltán, Horváth 
Ferencné, Pallagi Alfréd 

Lakosság: 453 fő 
Intézmények: 

Polgármesteri hivatal, 
Kossuth út 7 /B  
Óvoda, Hunyadi út 5. 
Orvosi rendelő és 
tanácsadó, Kossuth út 9. 
Faluház-könyvtár,
Rákóczi út 1 -3 .

Civil szervezetek:
Bátor Községért Alapít
vány

Bátor Egertől északnyugati 
irányban 17 km-re fekvő 
település. Első okleveles 
említése 1283-ból Batur 
néven ismeretes. Műem
lék jellegű épülete az 
1775-82 között épült ké
ső barokk római katolikus 
templom és az 1823-ban 
épült Nepomuki Szent Já- 
nos-kápolna.

Minőségi acélgyártás precíziós
öntéssel

A bátoriak nagyon büszkék arra, hogy a falujukban műkö
dik hazánk egyik rangos, külföldön is jegyzett üzeme, a 
Sallai Öntöde. A helybeliek ugyanakkor azt is tudják, hogy 
Sallai György tulajdonosnak az egyik szeme sír, a másik 
meg nevet, mert az üzem megrendelései — szorító gazdasá
gi kényszerből — visszaestek itthon és külföldön egyaránt. 
Emiatt jelenleg a Bátorba telepített két üzem közül csak az 
egyik, a precíziós öntöde működik.

Sallai György régi iparos a szak
mában. így jellemzi önmagát, de 
mi hozzátesszük: rendkívül céltu
datos, határozott szakember. Eger
ben lakik, valamikor a forgác
solóműhelyében kezdte. Amikor 
az egyik kuncsaft
ja a megrendelés
hez öntvények 
gyártását kérte,
Sallai úr nem talált 
erre alkalmas kivi
telezőt. Nos, ekkor 
határozta el, hogy 
saját öntödét léte
sít. Ennek immár 
hét esztendeje.

— Egy kisebb 
precíziós öntödét 
terveztem, de kö
zepes méretű lett 
belőle -  sorolja. -  
Vásároltam három 
precíziós öntödét, 
ezekből készítet
tem egy nagyob
bat Bátorban. A 
termelésnek ha
mar híre ment, a 
csődbe jutott öntödék megren
delői közül többen is hozzám 
szegődtek. Akik tudomást szerez
tek arról, hogy korszerű acélol
vasztóval és anyagelemző spekt
rométerrel is rendelkezünk, 
azok az ország legtávolabbi zugá
ból is megkerestek és keresnek ma 
is. Számunkra a minőség, a mé
retpontosság a lényeg. A precízi
ós technológiával előállított öntvé
nyek súlya egy grammtól 15 kilo

grammig terjed. A Il-es telepen — 
amelynek termelése értékesítési 
gondok miatt szünetel — héjfor
mázással szerszámokat állítha
tunk elő 2-től 25 kilogrammig. Je
lenleg több m int másfél száz üzle-

aszkiolvasztásos technológia. Az
így gyártott öntvények munkada
rabjait ugyanis nem kell forgácsol
ni, méretpontosak, kiváló felületi 
és szilárdsági tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Előnye többe között 
a széles anyagválaszték, a hosszú 
élettartamú szerszám és a sima 
öntvényfelület. Bonyolult formák 
öntésére is alkalmas. Gyártott 
anyagminőségek: ötvözetlen, kö
zepesen és magasan ötvözött acé
lok, lemezgrafitos, kopás- és hőálló 
öntöttvasak, továbbá réz-, bronz
és alumíniumötvözetek. Főbb tér

ti partnerünk van, az előállított 
munkadarabok, öntvények szá
ma megközelíti az ötszázat.
Megrendelőink száma nem, csak 
az általuk igényelt termékek 
mennyisége csökkent. Ez a gazda
ság gondjainak a következménye.

Összesen negyvenen dolgoznak 
az öntödében, köztük tapasztalt 
szakemberek, a főolvasztámak 25 
éves gyakorlata van. Mint megtud
tuk, a precíziós öntés lényege a vi-

mékcsoportok: járműipari alkatré
szek, armatúra-öntvények, mező- 
gazdasági alkatrészek, valamint 
emelőgéplakatok, rögzítő- és 
záróelemek, gépipari öntvények, 
dísz- és dekorációs öntvények.

Cím:
Sa l l a i Ö n tö d e  

Bátor, Hegyalja út 6.
Mobil: 06/20/9292-700

Bizakodó
tehenészek

A kisbátori major helyén egykor 
tanyaközpont volt. A szövetke
zet felszámolását követően a 
gazdaságot a jelenlegi tulajdo
nos, a Varga és Társai Kft. vásá
rolta meg. Tehenészettel foglal
koznak.

Amint arról Melegh Attila
társtulajdonos-ügyvezető tájé
koztatta lapunkat: legnagyobb 
gondjuk a tőkehiány. A tehené
szet ugyanis 300 állat befogadá
sára alkalmas, ezzel szemben 
most csak 110 darab holstein- 
fríz tehenük van. Egyelőre elfo
gadhatók a tartási körülmények, 
megfelelő a technológia, a hűté
si kapacitás. Ám a gazdálkodás 
követelményei ebben az üzlet
ágban is egyre magasabbak. 
Még az idén szeretnének 
HACCP minőségirányítási rend
szerben dolgozni, de a szűkös 
anyagiak behatárolják a lehető
ségeiket. Állami segítség kellene 
az állatállomány növelésére, az 
épületek felújítására csakúgy, 
m int a gépek és berendezések 
cseréjére.

— Elmaradott kistérség va
gyunk, az itteni termőföldek 
mindössze csak 8-10 aranykoro
násak. Emiatt nincs növényter
mesztési ágazatunk, piaci áron 
vásároljuk meg az állatok eteté
séhez szükséges takarmányt — 
fejtegeti Melegh Attila. Hozzáte
szi, hogy korábban már kaptak 
pályázati támogatást, de az 
csepp a tengerben. A támogatá
si rendszert kellene alapjai
ban, számukra is előnyösen 
megváltoztatni — bizakodik.

A tehenek fejési átlaga dara
bonként 26-27 liter naponta. Á l
landó felvásárlójuk az Egertej 
Kft. Csak hát a lucematelepítés, 
az épületek átalakítása, a növen
dék üszők istállójának kialakítá
sa többe kerül, mint a bevétel. 
Hogy az állatállomány növelésé
ről ne is beszéljünk többet...

________▲

V ir á g o t  és  a já n d é k tá r g y a t  á r u s ít
Amikor egy vállalkozó a saját hasz
nát összeköti a településen élők ér
dekeivel — az több, mint 
üzlet. Ezt hívják faluszere
tetnek. Szecskó Zoltánná 
(képünkön) kedves, szo
lid fiatalasszony. Február
ban határozták el a férjé
vel —aki közúti árufuvaro
zó —, hogy virág- és aján
dékboltot nyitnak a Kos
suth utcában. A helybeli
ek felkapták a fejüket a hír hallatán: 
„Ez igen! Nem lesz többé gond virá
got és ajándéktárgyat venni a falu
ban” — mondogatták. És a házaspár 
-  mint egy mesebeli házikót -  a ki
szemelt helyen elkészítette, szépre 
festette, felszerelte és feltöltötte 
áruval az üzletet. A bolt parányi, de 
sokféle a kínálat. A polcon édessé
gek, tea, kávé, üdítők, palackozott 
italok, dohányáruk, élő és selyemvi
rágok. Vannak itt bőrdíszművek, pa
pír- és írószerek. Kapható írótábla,

zsírkréta, filctoll, valamint ceruza, 
füzet, notesz a többi között. Köz

kedvelt lett a bolt, áruval tel
nek a bevásárlókosarak. A 
gyerekek kedvence a jég
krém és a fagyi.

A miniüzlet nem riva
lizál a község egyetlen 
ABC-jével, csupán kiegé
szíti azt a vásárlók kedvé
ért. Ezért is szeretik a báto
riak. Ráadásul az üzlet elő

terében leülhetnek és tereferélhet
nek egy kicsit a vásárlók... A fiatal 
lokálpatrióta házaspár szorgalmát 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a férj billenővel fuvarozik, ott
honukban pedig gázcseretelepük 
van és táptakarmányt árusítanak.

Cím:
Virág- és Ajándékbolt 

3336 Bátor, Kossuth út 14/A. 
Mobil: 06/30/2543-143, 

06/30/2292-403 J

A u t ó s z e r e lő  m e s t e r
Bátor polgármestere úgy mutatta 
be a helység vállalkozóit, mintha 
közeli hozzátartozói lennének. 
Tisztelettel és megbecsüléssel. 
„Tevékenységükkel értéket és 
munkahelyet teremtenek, a falu 
arculatának meghatározói.”

Közéjük tartozik Hegyaljai Jó
zsef autószerelő mester. Szálfa 
termetű, ötvenes, derűs ember. 
Sűrű körszakálla sem tudja elrej
teni barátságos tekintetét. -  Ez 
egy kétaknás gyorsműhely a falu 
szélén — mutatja be szerényen a 
műhelyt, ahol javítás alatt lévő 
autók sorakoznak. Vannak kö
zöttük keleti és nyugati típusúak 
egyaránt. A polcokon a Wilker 
Üzletház márkás alkatrészei.

A mester közel 30 éve dolgozik 
a szakmában, nem válogat a mun
kák között, mindent megcsinál. 
Méghozzá gyorsan, megbízható
an, nagyon kedvező áron. „Most 
egy járgányt kell gyorsan helyre

pofoznom — mondja szerszámok
kal a kezében - ,  hátulról rohantak 
bele.” Miközben dolgozik, arról 
beszél, hogy az autók többségét 
akkor hozzák csak javításra, ami
kor már nullára futottak. Nemrég 
egy 33 éves Zsigulit javított meg, 
de „megoperálja” a régi Wartbur
gokat, Trabantokat is. Ezért érkez
nek hozzá szép számmal a kun
csaftok, még Egerből is.

Az autókat műszaki vizsgára 
is felkészíti. „Ilyenkor az úgyne
vezett nyúzópadé a főszerep. 
Olyan ez, m int a röntgen. M in
dent átvizsgál, segítségével meg
bízhatóan elvégzem a rám bízott 
munkát.”

Cím:
Hegyaljai József 

autószerelő mester 
3336 Bátor, Kossuth út 28.

Mobil: 06/30/383-6227. 
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